
	

	

11	Liga	Mistrzów	Osób	Niesłyszących	(piłka	nożna	mężczyzn)	

Mediolan	(Włochy)	28	maj	–	2	czerwiec	2018	

15 listopad 207 

Drużyna (kraj):   Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST Rzeszów (Polska) 

Temat: REZERWOWE zaproszenie do wzięcia udziału w 11-stej Lidze Mistrzów Osób Niesłyszących 
2018 

Drodzy Przyjaciele, 

Mam wielką przyjemność ogłosić to, że 11-sta Liga Mistrzów Osób Niesłyszących 2018 odbędzie się 
w Mediolanie (Włochy) w dniach 28 maj – 2 czerwca w ścisłej współpracy z S.S.S Mediolan. 

Zespół MKSN MAZOWSZE Warszawa zakwalifikował się do europejskich rozgrywek klubowych, 
dlatego zapraszamy ich do udziału w 11-stej Lidze Mistrzów Osób Niesłyszących 2018. 

Jeżeli zespół MKSN MAZOWSZE Warszawa nie przyjmie naszego zaproszenia do udziału w 
zawodach to zostanie zastąpiony przez kolejne najlepsze 2, 3 i 4 miejsce w klubie w lidze krajowej  
albo tego samego stowarzyszenia/Federacji Narodowej, pod warunkiem, że spełnia kryteria wstępu 
(Art.2.07). 30 listopada 2017 r. ogłosimy zespoły, które wezmą udział w Lidze Mistrzów Osób 
Niesłyszących. 

W skrócie Liga ta została utworzona w 2008 r., aby umożliwić najlepszym niesłyszącym drużynom 
piłkarskim z każdego kraju udział i rywalizację z najlepszymi zespołami na poziomie klubowym w 
Europie. Coroczny turniej pomaga odkrywać prawdziwych mistrzów Europy! Liga Mistrzów Osób 
Niesłyszących jest wspierana przez Europejską organizację ds. Sportu Głuchych (EDSO). 

Komitet organizacyjny S.S.S Mediolan do Ligii Mistrzów Osób Niesłyszących 2018 w ciągu 
najbliższych tygodni przekaże wszystkie informacje dotyczące wydarzenia w Larissie. 

Kluby muszą uiścić opłatę rejestracyjną (300 €) przed 30 listopada 2017 r. Jeżeli opłata rejestracyjna 
nie zostanie uiszczona przed wyznaczonym terminem, Liga może wybrać inny klub do uczestniczenia 
w zawodach. Ponadto klub musi uiścić opłatę rejestracyjną za każdego zawodnika/pracownika 
drużyny (5 € za zawodnika), którą należy uiścić po przybyciu do Mediolanu. 

Pozdrawiam 

 
Christian Guenedal 

Dyrektor techniczny Ligi Mistrzów Osób Niesłyszących 

Proszę wypełnić poniższy formularz i wysłać pocztą elektroniczną na adres: 
cguenedal.dcl@gmail.com, dziękuję. 
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Nazwa Federacji/kraju: 

Udział w konkursie DCL (jako zespół rezerwowy) – 

Tak  Nie 

Nazwa Klubu : 

Ø dane kontaktowe twojego klubu: 

sekretariat albo oficjalna nazwa: 

adres mailowy Klubu: 

Skype/ OoVoo : 

 

 

 

Podpis i pieczątka klubu   Podpis i pieczątka Narodowej Federacji 

 

TERMIN: 30 listopad 2017 

Kiedy otrzymamy twój formularz z informacjami, wyślemy potwierdzenie uczestnictwa w 
Lidze Mistrzów i dane rachunku do wpłaty 300 €. 

Proszę zwrócić uwagę na kontakt w celu uzyskania informacji technicznych: 

Christian Guenedal (DCL Technical Director Football)  
Email: cguenedal.dcl@gmail.com 

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.dcl-football.com/ 


